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La Festa Major de
Bellvitge mostra
les activitats que
fan les entitats
El barri de Bellvitge està inmers aquests dies, i fins al
dia 12, en les activitats de la
festa major que es van iniciar
el passat dissabte. Aquesta
celebració representa per a
la ciutadania el colofó de
l’estiu i li permet començar a
pensar en l’inici del curs escolar, polític, cultural i social.
Potser aquest és el principal motiu pel qual la festa
major és, any rere any, la més
multitudinària de les que se
celebren a L’Hospitalet i aplega
moltes visites de personalitats de
fora de la ciutat que passegen
pels tradicionals ‘xiringuitos’ del
recinte firal.
També la comissió de festes
del barri, que enguany commemora el XV aniversari, malda per
oferir a la ciutadania activitats i
diversions per a totes les edats, i
les entitats ubicades a l’estand
sociocultural, participen de la
festa mostrant la seva tasca de tot
l’any i la ofereixen als veïns.
Amb una ofrena floral a la Mare de Déu de Bellvitge, a l’ermita,
i una missa, (dia 8, 19h), les entitats del barri honoraran la seva
patrona.
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Hi ha balls amb orquestra
cada nit, concerts,
mostres folklòriques i
música jove. Els esports
també tenen el seu espai
amb tennis, bitlles
lleoneses i altres
ran l’últim cap de setmana. Així,
el dissabte dia 11 hi haurà sardanes, un concert, una desfilada de
vestits de paper, balls regionals i
folklòrics dels Països Catalans,
havaneres i rom cremat. El diumenge serà el dia de les puntaires i la I Trobada de labors amb
agulla, i també s’oferiran diversos
espectacles infantils. El ball tampoc no faltarà a la festa, i cada
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dia es podrà moure l’esquelet amb
alguna orquestra o grup musical.
No quedaran decebudes les persones a les quals els agrada la
gimnàstica rítmica, els balls regionals, la dansa, la poesia i la cancò espanyola, el cinema, la música Heavy Metal, les arts marcials,
els cors ‘rocieros’ o les conferències i xerrades sobre temes importants com l’habitatge o les
agressions al territori.
Els esports també tenen cabuda a la Festa Major de Bellvit-

ge, on cada dia hi haurà dòmino i
jocs de taula, partides simultànies
d’escacs, bitlles lleoneses, tennis,
mus, circuits de tren elèctric, petanca, entre altres.
■ V Festival de Teatre Amateur
Els amants del teatre tenen
cada dia una representació a l’estand sociocultural amb el Festival
de Teatre Amateur que enguany
celebra el cinquè aniversari. Hi
participen els grups V de B, Pa-

ranoia, Cia. de Teatre Temporal,
Grup Caballo de Troya, Cia. Strómboli, CC La Asunción, Grup Picarols, i els grups de teatre Joan
XXIII, Independent Gornal i Plàudite Teatre. Hi ha titols i estils per
a tots els gustos: ¡Qué locura! (dia
6, 21h); Relinquete me in pace
(dia 7, 21h); Las que tienen que
alternar (dia 9, 21h); Las entretenidas (dia 10, 21h); Anacleto
se divorcia (dia 11, 21h); El misterio del 7... dia (dia 12, 20h) o
Las aves (dia 12, 22h). # M. SOLÉ

Els veïns del carrer de Rius i
Carrió també han celebrat la
seva Festa Major, des del 31
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■ Tabalada, diables i foc
Els amants del foc i els diables
tenen el seu dia el diumenge 12,
a les 12h, al Pla del Mercat, on
es fa un taller de diables. A les
20.30h s’inicia la Tabalada, i a les
21.30h s’organitza un correfoc
infantil de diables i diablesses
que recorrerà els principals carrers del barri. Amb foc aquest dia
s’acabarà la festa major al parc
de Bellvitge, a les 23h, amb un
espectacle piromusical.
Alguns dels actes rellevants
de la festa major, en els quals encara es pot participar, se celebra-
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La comissió de festes commemora
enguany el XV aniversari

d’agost fins al 5 de setembre. Les activitats van començar amb un cercavila –
a la foto–, i al llarg de quatre dies han gaudit d’un concert d’havaneres i rom cremat, jocs infantils, sopar
veïnal i un ball de festa major. Al moment de tancar
aquesta edició estaven previst la Festa del Cavall amb
una concentració de carruatges i passejada pels carrers de la Florida i de Collblanc, una despertada popular amb tambors i cornetes i el pregó de Festa Major d’Antoni Ayala.

